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OMLUVA ONDŘEJI CÍSAŘOVI

Ondro, vážení čtenáři Politologického časopisu,

dovolte mi, abych se touto cestou omluvil a české odborné komunitě podal vysvětlení 
identity části mého textu s textem Ondřeje Císaře. Konkrétně se jedná o pasáž kapitoly 
ve sborníku Hloušek, V. a M. Pitrová. 2009. Pojem evropeizace a jeho konceptualizace (in: 
Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice, P. Fiala a kol. 
Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, muni press, s. 15–43), kde jsou na stranách 25–26 
dva odstavce shodné s textem O. Císaře. 2005. Europeizace a obhajoba zájmů: Základy 
analytického rámce (in: Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu, eds. B. Dančák, 
P. Fiala a V. Hloušek. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, s. 54–71), příslušná pasáž 
je na stranách 54–55.

Předem bych chtěl zdůraznit skutečnost, že autorem inkriminovaných pasáží jsem já a spo-
luautorka příspěvku Markéta Pitrová tedy nenese za jejich obsah žádnou odpovědnost. Shoda 
mého a Císařova textu je evidentní, a v technickém slova smyslu se tedy jedná o převzetí 
cizího textu jako vlastního bez řádného označení převzaté pasáže a řádné citace. Uvědomuji 
si, že tento prohřešek neomlouvá ani fakt, že tentýž Císařův text je na jiných místech mého 
příspěvku citován. Přesto se nejedná o vědomý plagiát, ale o mou nedbalost.

Vysvětlení spočívá ve skutečnosti, že jsem při přípravě inkriminovaného článku použil 
materiály, které jsem jako poznámky využíval při přednášení podobné problematiky v kurzu 
Evropeizace politických systémů v navazujícím magisterském studiu oboru Evropských stu-
dií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Při přípravě svých poznámek k před-
náškám jsem si tehdy poznamenal Císařův text s tím, že jsem k němu bohužel nepřipojil odkaz 
na jeho původ. Po dvou letech od vypracování podkladů pro přenášky jsem bona fide převzal 
tuto pasáž do kapitoly připravované knihy.

Jsem si vědom, že toto vysvětlení neodčiňuje mé pochybení, které by se v akademickém 
světě dít nemělo. Ondřeji Císařovi se proto znovu touto cestou omlouvám.
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